
ύζηημα ζύνδεζηρ αγυγών AMPACTTM



Σμήμαηα ηηρ Παποςζίαζηρ

Δξγαιείν

Καςύιιην

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Κσληθή 

ζθήλα

• Πεπιγπαθή ηος ζςνδέζμος AMPACT.
• Φαπακηηπιζηικά ηος ιδανικού ζςνδέζμος.

• Δπηθάλεηεο επαθήο - δεκηνπξγία αγώγηκσλ γεθπξώλ κέζα από ην 

επηθαλεηαθό ζηξώκα νμεηδίσλ.
• Γηάβξσζε ιόγσ δηκεηαιιηθώλ επαθώλ.

• Υςειέο, νκνηόκνξθεο θαη ζηαζεξέο κε ηνλ ρξόλν δπλάκεηο επαθήο.

• Τα μέπη ηος ζςζηήμαηορ AMPACT.
• Τν έιαζκα κνξθήο "C".
• Η θσληθή ζθήλα.

• Η αληηδηαβξσηηθή πάζηα.

• Τν εθξεθηηθό θαςύιιην.

• Τν εξγαιείν AMPACT.
• Δοκιμέρ ζε δςζμενείρ πεπιβαλλονηικά ζςνθήκερ.

• Υπολογιζμόρ οικονομικού οθέλοςρ.



ύζηημα ζύνδεζηρ AMPACT™

Δξγαιείν

Καςύιιην

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Κσληθή 

ζθήλα

Διαηεξησηό 
έιαζκα “C”

Απνηεινύλ έλα πξσηνπνξηαθό 

ζύζηεκα ζύλδεζεο αγσγώλ 

αινπκηλίνπ θαη ραιθνύ.

Οη αγσγνί ζπζθίγγνληαη κεηαμύ 

ηεο θσληθήο ζθήλαο θαη ηνπ 

ειαηεξησηνύ ειάζκαηνο κνξθήο 

“C” κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ 

εξγαιείνπ θαη εθξεθηηθνύ 

θαςπιιίνπ.



Κύπια πλεονεκηήμαηα ηος ζςνδέζμος AMPACT™

Δξγαιείν

Καςύιιην

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Κσληθή 

ζθήλα

• Φακειή αληίζηαζε ηεο ζύλδεζεο.

• Η αληίζηαζε παξακέλεη ρακειή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
• Καηάιιεινο γηα ζπλδέζεηο Al-Al,  Al-Cu,  Cu-Cu,  συπίρ πποβλήμαηα 

διμεηαλλικήρ διάβπυζηρ.

• Δύθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε.

• Δπηιήςηκε πνηόηεηα ζύλδεζεο αλεμάξηεηε από ηελ επηδεμηόηεηα ηνπ ηερλίηε.

• Αθαηξείηαη εύθνια ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ν αγσγόο.

• Κάζε κέγεζνο ζπλδέζκνπ είλαη θαηάιιειν γηα πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο κεγεζώλ 

αγσγώλ.

• Καηάιιεινη γηα δηαθιαδσηηθέο ζπλδέζεηο, γέθπξεο θαη ηεξκαηηθέο ζηεξίμεηο.



ύγκπιζη ζςνδέζμυν

Σύλδεζκνο 

ζπκπηέζεσο
1. Οη πςειέο ηνπηθέο ηάζεηο πξνθαινύλ κόληκε παξακόξθσζε ησλ 

αγσγώλ θαη εξππζκό ηνπ κεηάιινπ.

2. Οη ζεξκνθξαζηαθνί θύθινη πξνθαινύλ ραιάξσζε ηνπ ζπλδέζκνπ. Ο 
κηθξόο βαζκόο ειαζηηθόηεηαο νδεγεί ζε γξήγνξε ειάηησζε ησλ 
δπλάκεσλ επαθήο

3. Υςειό θόζηνο γηα εξγαιεία θαη θεθαιέο

1. Όηαλ δελ ππάξρεη έιεγρνο ξνπήο ε πνηόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ δελ είλαη 
επαλαιήςηκε.

2. Οη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγνύλ ζε ραιάξσζε ηνπ 
ζπλδέζκνπ θαη ζε ζπζζώξεπζε πξντόλησλ δηάβξσζεο.

3. Η κηθξή ειαζηηθόηεηα νδεγεί ζε ειάηησζε ησλ δπλάκεσλ επαθήο.

4. Τν επηθαλεηαθό ζηξώκα νμεηδίσλ ηνπ αινπκηλίνπ παξακέλεη ζε κεγάιν 
βαζκό αλέπαθν.

Σύλδεζκνο 

Ampact

Κνριησηόο 

ζύλδεζκνο

1. Ο ηξόπνο ζπλαξκνγήο πξνθαιεί απόμεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ 
ζηξώκαηνο νμεηδίσλ ηνπ αινπκηλίνπ.

2. Οκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ πηέζεσλ ζην ζύλδεζκν.

3. Ο κεγάινο βαζκόο ειαζηηθόηεηαο δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ δύλακε 
επαθήο αθόκε θαη ζε απόηνκεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.

4. Η ελζσκαησκέλε αληηδηαβξσηηθή πάζηα πξνζηαηεύεη ηελ ζύλδεζε 
από πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο.

5. Οπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο εγθαηάζηαζεο

6. Καηάιιεινο γηα δηκεηαιιηθέο ζπλδέζεηο (Al-Cu)



Α. Οι επιθάνειερ επαθήρ ενόρ ζςνδέζμος

Τν επηθαλεηαθό ζηξώκα νμεηδίσλ ηνπ αινπκηλίνπ είλαη εκηαγώγηκν κε 

ζρεηηθά πςειή αληίζηαζε δηειεύζεσο. 

Πξέπεη λα ζπάζεη γηα λα επηηεπρζεί θαιή αγώγηκε επαθή.

Α

Λεία επιθάνεια Σπασιά επιθάνεια

Οξείδια

Μέηαλλο



Α. Οι επιθάνειερ επαθήρ ενόρ ζςνδέζμος
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Α. Οι επιθάνειερ επαθήρ AMPACT
• Η ειεγρόκελε ηξαρύηεηα ησλ επηθαλεηώλ επαθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θξνύζε θαηά 

ηελ ζπλαξκνγή ηεο θσληθήο ζθήλαο ζην έιαζκα "C" πξνθαινύλ εθηεηακέλε απόμεζε 

ησλ επηθαλεηαθώλ νμεηδίσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ρακειή αληίζηαζε επαθήο.

• Η ειαζηηθόηεηα ηνπ ειαηεξησηνύ ειάζκαηνο δηαηεξεί ζε πςειέο ηηκέο ηηο δπλάκεηο 

επαθήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηηο δηαζηνιέο – ζπζηνιέο ησλ αγσγώλ θαη ησλ 

εμαξηεκάησλ ζύλδεζεο..

• Η αληηδηαβξσηηθή πάζηα πξνζηαηεύεη ηελ πεξηνρή ηεο ζύλδεζεο από πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο.

Σπασύηηηα επιθάνειαρ παζμένο ζηπώμα οξειδίυν



B.  Δςνάμειρ επαθήρ ενόρ ζςνδέζμος

• Οη δπλάκεηο επαθήο ηνπ ζπλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη πςειέο θαη λα κελ 

αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπο ζεξκνθξαζηαθνύο θύθινπο.

• Οη δπλάκεηο επαθήο πξέπεη λα είλαη θαηαλεκεκέλεο νκνηόκνξθα δηόηη 

εληνπηζκέλεο δπλάκεηο πξνθαινύλ εξππζκό ηνπ κεηάιινπ.
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B.  Δςνάμειρ επαθήρ ζςνδέζμος AMPACT

• Η κεγάιε ειαζηηθόηεηα ηνπ ειαηεξησηνύ ειάζκαηνο "C" δηαηεξεί πςειέο, 

νκνηόκνξθεο θαη ζηαζεξέο δπλάκεηο επαθήο.

Άνοιγμα ηος ελάζμαηορ "C"  mm
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Σο ζύζηημα  AMPACT™

Δξγαιείν

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Κσληθή 

ζθήλα

Επγαλείο AMPACT

Έλαζμα "C"

Ανηιδιαβπυηική 

πάζηα

Κυνική θήνα

Κατύλλιο



Σο ζύζηημα  AMPACT™

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Ανηιδιαβπυηική 

πάζηα

Κυνική θήνα

Επγαλείο AMPACT

Κατύλλιο

Έλαζμα "C"



Σο ζύζηημα  AMPACT™



Σο ελαηηπιυηό έλαζμα ηύπος "C"

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Υαπακηηπιζηικά Πλεονεκηήμαηα Οθέλη 

Μεραληθή ειαζηηθόηεηα Οη δπλάκεηο ζύζθημεο 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
παξά ηηο κεηαβνιέο 
ζεξκνθξαζίαο 

Αμηνπηζηία αληίζηαζε 
επαθήο παξακέλεη ρακειή 

Δηδηθό θξάκα Δμαηξεηηθή αληνρή ζηε 
δηάβξσζε 

 Αμηνπηζηία, κεγάινο ρξόλνο 
δσήο 

Διεγρόκελε ηξαρύηεηα ησλ 
ηνηρσκάησλ 

Γηεπθνιύλεη ηελ απόμεζε 
ησλ επηθαλεηαθώλ 
νμεηδίσλ 

Αμηνπηζηία, κέγηζηνο 
αξηζκόο αγώγηκσλ ζεκείσλ 
ζπλεπώο ρακειή αληίζηαζε 
επαθήο 

Γσλία ησλ πιεπξώλ Βειηηζηνπνίεζε ηεο 
ηξηβήο 

Αμηνπηζηία, πςειέο δπλάκεηο 
ζύζθημεο κε ειάρηζηε 
θαηαπόλεζε ησλ αγσγώλ 

 



Η κυνική ζθήνα

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Υαπακηηπιζηικά Πλεονεκηήμαηα Οθέλη 

Καηαζθεπή από εηδηθό 
θξάκα 

 Υςειή αγσγηκόηεηα 
 Αληνρή ζε δηάβξσζε 
 Διαηόηεηα 

Αμηνπηζηία ηνπ ζπλδέζκνπ 

Γσλία ησλ πιεπξώλ Βειηηζηνπνίεζε ηνπ 
ζπληειεζηή ηξηβήο 

Αμηνπηζηία, πςειέο δπλάκεηο 
ζύζθημεο θαη ρακειή 
θαηαπόλεζε ησλ αγσγώλ 

Διεγρόκελε ηξαρύηεηα ησλ 
ηνηρσκάησλ 

Γηεπθνιύλεη ηελ απόμεζε 
ησλ επηθαλεηαθώλ 
νμεηδίσλ 

Αμηνπηζηία, κέγηζηνο 
αξηζκόο αγώγηκσλ ζεκείσλ 
ζπλεπώο ρακειή αληίζηαζε 
επαθήο 

   

 



Η ανηιδιαβπυηική πάζηα

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Υαπακηηπιζηικά Πλεονεκηήμαηα Οθέλη 

Σπλζεηηθό ιηπαληηθό Γελ αιινηώλεη ηα 
κνλσηηθά πιηθά ησλ 
θαισδίσλ 

Αζθάιεηα, δελ επεξεάδνληαη 
ηα πιαζηηθά ησλ αγσγώλ  

Δπξεία ζεξκνθξαζηαθή 
πεξηνρή ιεηηνπξγίαο  

Γελ ζα ζηάμεη ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο (ηήμε – ξνή 
ζε 350C) 

Αμηνπηζηία, νη επηθάλεηεο 
επαθήο παξακέλνπλ 
πξνζηαηεπκέλεο 

Μεγάια θαη ζθιεξά 
κεηαιιηθά ςήγκαηα (θξάκα 
Ni/Al) 

Τα κεηαιιηθά ςήγκαηα 
ηξίβνπλ ηνπο αγσγνύο 
θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο 
ζθήλαο 

Αμηνπηζηία, εμαζθαιίδεηαη ε 
αγώγηκε επαθή ησλ 
κεηάιισλ θαη ε πξνζηαζία 
ηεο από πεξηβαιινληηθέο 
επηδξάζεηο 

   

 



Σο εκπηκηικό κατύλλιο

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Υαπακηηπιζηικά Πλεονεκηήμαηα Οθέλη

Σηεγαλά ζθξαγηζκέλε
γόκσζε

Γελ επεξεάδεηαη από ην
πεξηβάιινλ

 Δπαλαιήςηκε θαη
αμηόπηζηε ζύλδεζε

 Μεγάινο ρξόλνο
απνζήθεπζεο

Διεγρόκελε εθηόλσζε ησλ
αεξίσλ

 Δπαλαιήςηκεο πηέζεηο
θαη δπλάκεηο

 Τν εξγαιείν παξακέλεη
επάλσ ζηνλ ζύλδεζκν
έσο όηνπ εθηνλσζνύλ
ηα αέξηα

 Αμηνπηζηία

 Αζθάιεηα

Ππξνθξνηεηήο ζην
εζσηεξηθό ηνπ θαςπιιίνπ

Απνθιείεηαη λα θηππεζεί
από ιάζνο ρεηξηζκό

Αζθάιεηα απνζήθεπζεο θαη
ρεηξηζκνύ

Απζηεξέο αλνρέο θαη
πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο

Πηζηνπνηεκέλε πνηόηεηα Αζθάιεηα



Σο εκπηκηικό κατύλλιο

Άνοιγμα ηος ελάζμαηορ "C"

13%

Απόξεζη ηυν αγυγών

47%

Εκηόξεςζη ηηρ κυνικήρ ζθήναρ

10%

Άλλο

30%

Δακηύλιορ Ελέγσος Εκηόνυζηρ Αεπίυν

Πςποκποηηηήρ

Φςζίγγιο «Δόνηια» Αζθάλειαρ      Γόμυζη

Καηανομή Ενέπγειαρ ηηρ 

Γόμυζηρ



Σο επγαλείο AMPACT

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Υαπακηηπιζηικά Πλεονεκηήμαηα Οθέλη 

Καηαζθεπή από ράιπβα 
πςειήο αληνρήο 

Αληνρή ζε πςειέο πηέζεηο 
(2000 bar) 

Αζθάιεηα 

Γηαηάμεηο fail-safe Απνξξόθεζε ηεο 
ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε 
ιάζνπο ρεηξηζκνύ 

Αζθάιεηα 

Μεραληζκόο ειεγρόκελεο 
εθηόλσζεο αεξίσλ 

 Διεγρόκελεο θαη 
επηιήςηκεο δπλάκεηο 
θαηά ηελ ζπλαξκνγή 
ηνπ ζπλδέζκνπ 

 Δθηόλσζε ησλ αεξίσλ 
ζε ρακειή πίεζε θαη 
ζεξκνθξαζία 

Αμηνπηζηία 
 
 
 
Αζθάιεηα 

   

 



Σο επγαλείο AMPACT

Πιήξεο 
ζύλδεζκνο

Έμβολο
Κέλςθορ    Κατύλλιο

Πεπόνη & Εκηόνυζη Αεπίυν
Μεγάλη κεθαλή

Μικπή κεθαλή
Έμβολο



Εθαπμογέρ ηος ζςνδέζμος AMPACT



Εθαπμογέρ ηος ζςνδέζμος AMPACT



Εθαπμογέρ ηος ζςνδέζμος AMPACT



Εθαπμογέρ ηος ζςνδέζμος AMPACT



Πειπαμαηική ζύγκπιζη ζςνδέζμυν

• Οη δνθηκέο έγηλαλ ην 1998 ζηε Daytona Beach, Florida USA. Η πεξηνρή επειέγε δηόηη παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ( Υςειό βαζκό απόζεζεο αιαηηνύ (γεηηληάδεη κε ηνλ 

Αηιαληηθό), πςειή πγξαζία (>60% εηήζην κέζν), θαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο (100-150C
εκέξα-λύρηα θαη  00C – 400C ρεηκώλα – θαινθαίξη).

• Τν πείξακα δηήξθεζε 5 ρξόληα.

• Έγηλε ζύγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηεο αληίζηαζεο κε ηνλ ρξόλν γηα 3 ηύπνπο ζπλδέζκσλ.

• Σπκπηέζεσο

• Κνριησηνί 

• AMPACT
• Δγθαηαζηάζεθαλ 40 ζύλδεζκνη θάζε είδνπο ζε ελαέξηεο γξακκέο.

• Έγηλε ζπλερήο θαηαγξαθή ηεο αληηζηάζεσο θάζε ζπλδέζκνπ.

• Η αύμεζε ηεο αληίζηαζεο θαηά 1000κΩ νξίζζεθε ζαλ θξηηήξην "αζηνρίαο".

• Έσο ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο είραλ "αζηνρήζεη":

• 50 ζύνδεζμοι ζςμπιέζεωρ (αζηοσία 100%)

• 47 κοσλιωηοί ζύνδεζμοι (αζηοσία 94%)

• 4 ζύνδεζμοι AMPACT (αζηοσία 8%)



Πειπαμαηική ζύγκπιζη κόζηοςρ λειηοςπγίαρ ζςνδέζμυν

Μεηξεκέλε κέζε αληίζηαζε 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ.

Υπόνορ (ημέπερ)
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Υπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο απσιεηώλ ελέξγεηαο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ 

(θόζηνο  ει. Δλέξγεηαο 

0.05€/kWh).

• Πολύ μεγαλύηεπο ηηρ αξίαρ 

ηος ζςνδέζμος

• Ελάσιζηο για ηον AMPACT
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AMPACT
ΚΟΦΛΙΩΤΟΣ

ΣΥΜΠΙΔΣΔΩΣ

Όριο 1000 μΩ



ύζηημα ζύνδεζηρ AMPACT™

• ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

• ΕΥΚΟΛΙΑ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ






